
 

 

อย. เผยผลสําเร็จการจัดโครงการ “จิตอาสาสรางสรรค  อย. สรางเสริม” ที่เปดใหนิสิต 

นักศึกษามหาวิทยาลัยตาง ๆ สรางสรรคโครงการเขาประกวด เพื่อรณรงคแกไขปญหาเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑสุขภาพในชุมชนหรือสังคม ใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง มีสุขภาพดี โดย 4 ทีมสุดทาย ที่ผาน

เขารอบเสนอผลงานสุดเจง  เพื่อแกปญหาการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมายในชุมชน ที่ตนรัก ชิง

ตําแหนงโครงการจิตอาสาดีเดนเงินรางวัล 20,000 บาท โดยทุกทีมจะไดเหรียญจิตอาสา เพื่อเปน

เกียรติประวัต ิในการชวยภารกจิ อย. คุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ  

 

 
 

วันน้ี (31 พฤษภาคม 2559) ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ช้ัน 1 ตึก อย.                     

นายแพทยไพศาล ดั่นคุม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ในฐานะโฆษก อย.  

แถลงขาวตอสื่อมวลชนวา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ของการทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง เพื่อ

เปนเกราะปองกันภัยจากผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย จึงไดจัดใหมีโครงการ “จิตอาสาสรางสรรค 

อย.สรางเสริม” ข้ึน เปนปแรก ภายใตแนวคิด “FDA VOLUNTEER TEAM” เพื่อเปดโอกาสใหกลุม

จิตอาสาที่เปนนิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพ ฯ และตางจังหวัด 

ไดแสดงออกถึงพลังคนรุนใหม ที่มีหัวใจจิตอาสา สงโครงการเขารวมประกวด และรณรงคใหความรู 

และแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย เพื่อชวยเหลือสังคมหรือชุมชนที่

ตนเองรัก ใหมีความรูและมีพฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ถูกตอง ปลอดภัยตอสุขภาพ และ

ตระหนักถึงอันตรายจากการใชผลิตภัณฑสุขภาพที่ผิดกฎหมาย  
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หลังจากที่ไดเปดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุกระดับชั้นของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในเดือน

กุมภาพันธ 2559 มีทีมจิตอาสาที่สมัครเขารวมประกวดในโครงการถึง 23 ทีม ไดมีการคัดเลือก  ผูที่

ผานเขารอบแรกไปแลว 15 ทีม และเหลือรอบสุดทาย 4 ทีม โดยทั้ง 4 ทีม จะไดรับเงิน 50,000 บาท 

เปนคาใชจายในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง และนําผลงานพรอมทั้งการดําเนินงานที่ไดจากการลงพื้นที่

ปฏิบัติงานจริงมาสรุปผลตอหนาคณะกรรมการ ในวันน้ี (31 พฤษภาคม 2559) เพื่อตัดสินโครงการจิต

อาสาดีเดน ผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับเงินรางวัล 20,000 บาท และทีมจิตอาสาทั้ง 15 ทีม ที่

ผานเขารอบ  จะไดรับเหรียญจิตอาสาเชิดชูเกียรติพรอมมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกจิตอาสาทุก

ทีม  และอาจารยที่ปรึกษาโครงการ  ทั้งน้ี จิตอาสาทั้ง 4 ทีมที่ผานเขารอบสุดทาย มีผลงานที่ได

ดําเนินงานมากมาย เชน  

- ทีม PA SPUKK จากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแกน จ.ขอนแกน จัด

แสดงละครเร ในชุมชนที่พบปญหาเกี่ยวกับยาที่อางวาเปนยาแผนโบราณ ยานํ้าสมุนไพร ยาชุด ที่

ลักลอบใสสารสเตียรอยด ซ่ึงไดแก ชุมชนเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแกน และชุมชนพระธาตุขามแกน

นคร อ.นํ้าพอง   

- ทีม 2 Ways จากคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพมหานคร จัด

กิจกรรม เดินรณรงคในธีม ยาผีบอก หลอกไปตาย โดยผูรณรงคแตงกายเปนผีประเภทตาง ๆ และ

แจกผายันตคําคมขอแนะนําการใชยา ในยานอนุสาวรียชัยสมรภูมิและยานหวยขวาง จัดกิจกรรมผาน

โซเซียลมีเดีย รณรงคไมใหประชาชนใชยาผีบอก  และจัดทํา Viral  Clip ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับโทษที่เกิด

จากยาที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด เปนตน 

- ทีมลูกพระสัพพัญู จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค                     

จ.นครสวรรค  จัดโครงการ หมูบานปลอดภัย หางไกลสารสเตียรอยด โดยลงพื้นที่ใหความรูในชุมชน

วัดหวยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค ในเรื่องโทษจากการใชยาที่อางวาเปนยาแผนโบราณที่ลักลอบผสม

สารสเตียรอยด และมีการสาธิตการใชสมุนไพรบําบัดทดแทน มีการทดสอบหาสารสเตียรอยดใน 

ยาที่คนในชุมชนนํามาทดสอบ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมปนแลกเปลี่ยนยาชุด ลุนจับรางวัล เพื่อขอแลก

ยาชุดที่ลักลอบผสมสารสเตียรอยด กับ ไข หรือ ของใชในครัวเรือนอื่น ๆ  และมีกิจกรรม

กองบัญชาการขาวสารดานสุขภาพ ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อใหกลุมแกนนําอาสาสมัครในชุมชน กระจายขอมูล

ขาวสารดานสุขภาพใหกับคนในชุมชน 

- ทีมสิงหพนมอาสา จากคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จ.

นครพนม จัดโครงการ  รัฐประศาสนศาสตรอาสา “หยุด” ความสวยขามคืน หนาพังขามป โดยจัด

กิจกรรมรณรงคใหนักเรียน นักศึกษาไดรับรูถึงอันตรายของเครื่องสําอางที่มีสารอันตราย รูจักเลือกใช

เครื่องสําอางอยางปลอดภัย จัดกิจกรรมวัยรุนไมหมกหมุนเรื่องสิว จัดประกวดคนหา “สาวหนาใส ไร

สารหนาขาว” และจัดกิจกรรมที่มีการแชรประสบการณจาก ผูที่เคยใชเครื่องสําอางที่โฆษณาโออวด

สรรพคุณเกินจริง โดยไดลงพื้นที่จัดกิจกรรมที่โรงเรียนศรีบัวบานพิทยาคม นครพนม  และ รอบชุมชน

ใกล ๆ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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รองเลขาธิการ ฯ กลาวตอไปวา ทั้ง 4 ทีมมีการนําเสนอผลงานและการดําเนินงานอยาง

เขมขนสรางความหนักใจใหแกคณะกรรมการเปนอยางมาก เพราะทกุทีมมีการดําเนินงานอยางจริงจัง 

และ มีหัวใจจิตอาสาอยางแทจริง  มีความมุงม่ันและตั้งใจใหคนในชุมชนที่ตัวเองรักมีสุขภาพดี แต

อยางไร ก็ตาม ยอมมีทีมเดียวที่ไดรับรางวัล โครงการจิตอาสาดีเดน ซ่ึงจะไดรับเงินรางวัลจํานวน  

20,000 บาท ซ่ึงไดแก ทีมลูกพระสัพพัญู  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และ ทีมจิตอาสาที่

ผานการคัดเลือกเขารอบ 15 ทีม พรอมทั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จะไดรับมอบเหรียญจิตอาสา 

และใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ  

รองเลขาธิการฯ อย. กลาวในตอนทายวา ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ดําเนินโครงการจิต

อาสาดีเดนที่ไดรับรางวัล และนิสิตนักศึกษาทุกทีมที่ผานเขารอบในครั้งน้ี ทุกทานถือเปนกําลังสําคัญ

ในการพัฒนาประเทศ โครงการดังกลาวเปนโครงการที่เสริมสรางพลังคนรุนใหมที่มีความสนใจในการ

ทํางานเพื่อสังคมมีความเสียสละ ทั้งแรงกาย แรงใจ ที่จะทําใหสังคมหรือชุมชนที่ตนเองอาศัยอยูมี

สุขภาพดี และที่สําคัญคือชวยงานคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพซ่ึงเปน

ภารกิจของ อย.อีกแรงหน่ึง ทั้งน้ีหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการตอบรับจากคนรุนใหมไฟแรงในโอกาส

ตอไป  

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค  31 พฤษภาคม  2559  แถลงขาว  20 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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